
Mijn naam is Bert Visscher uit Gouda. In 2018 ben ik door MAF (Mission 
Aviation Fellowship) geselecteerd om als piloot uitgezonden te worden. Ik 
vertel je graag meer over de voorbereidingen.

Vlieguren opbouwen in Texel
Eind oktober 2018 heb ik mijn commerciële 
vliegbrevet gehaald. Daarmee kan ik aan 
de slag als piloot. Daarom ben ik in overleg 
met MAF in april naar Texel gegaan, om voor 
TesselAir te vliegen. Zo kon ik mijn totale 
vliegervaring in uren opbouwen. En het is 
me gelukt om de benodigde 500 vlieguren 
te halen! Het mooie van Texel? Er staat bijna 
altijd een stevige wind. En dan bedoel ik niet 
dat ik graag een half uur met tegenwind naar 
het vliegveld fiets, maar de wind maakt het 
vliegen een stuk interessanter. Wind is vaak 
een extra uitdaging in het vliegen, vooral 
tijdens de landing. Kortom: Texel is en was 
een mooie ervaring.

Omgaan met collega’s
Naast dat ik veel van het vliegen in een 
commerciële organisatie geleerd heb, 
leerde ik ook veel van de omgang met mijn 
collega’s. Het was leuk, uitdagend en goed 
om midden in een niet-christelijke omgeving 
een nieuwe start te maken. Vooral omdat 
mijn collega’s ook mijn huisgenoten waren. 
Mijn plannen voor MAF en drijfveer vanuit 
mijn geloof heb ik vaak uit moeten en mogen 
leggen.
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Vliegen naar polen
Begin juni werd ik gevraagd om twee 
zakenmannen naar Polen te brengen; met 
het vliegtuig. Samen met een andere piloot 
in opleiding (voor MAF) hebben we de vlucht 
naar Poznan voorbereid en uitgevoerd. Dat 
is het echte vliegen: een grote afstand, 
tijdsdruk en zoeken naar maximale 
efficiëntie, daar word je piloot voor. Veel 
verschillende belangen en aspecten die 
samenkomen in het uitvoeren van de vlucht. 

Samen met mijn MAF-collega verbleef ik twee 
dagen in Polen. Daar gaven we in de lokale 
kerk een presentatie over het werk van MAF. 
Niet met het oog op fondsenwerving, maar 
gewoon om te inspireren. En dat was leuk! 
Deze trip wakkerde mijn enthousiasme om 
voor MAF te vliegen weer aan. 

• www.visschervliegt.nl • 
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Bijbelschool in Engeland
Mijn contract op Texel loopt 21 september af. Ik 
heb veel vliegervaring opgedaan, nu is het tijd 
om te werken aan een ander aspect van MAF: 
het zendingswerk. Op 25 september 2019 vlieg 
ik naar het Verenigd Koninkrijk, waar ik naar 
de Bijbelschool All Nations Christian College 
zal gaan. Zij bieden een programma van drie 
maanden aan om christenen klaar te stomen voor 
het zendingsveld. Van kennis over verschillende 
culturen tot het uitdragen van je geloof.

In de krant
Naar aanleiding van de Wereldrun (evenement 
georganiseerd door TFC) pikte het AD mijn verhaal 
op: ze wilden me graag interviewen. Mijn drijfveer, 
keuzes en recente ontwikkelingen vormden de 
kern van het interview. En dat was leuk om te 
doen; het hele verhaal vertellen aan iemand 
die prikkelende vragen stelt. De week nadat het 
verhaal in de krant stond kwam er op Texel een 
man naar me toe. Ik was net geland en wenste de 
passagiers nog een fijne dag toe. Deze man had 
mijn verhaal gelezen, herkende mij en kwam me 
de hand schudden. Het was een leuk om even te 
praten over MAF en wat er allemaal nog staat te 
wachten. Nieuwsgierig? Kijk op AD.nl en zoek op 
Bert Visscher. 

Thuisfrontcommissie (TFC)
We gingen vliegend van start! Zo organiseerden 
we een vliegevenement op Teuge, waarbij 
deelnemers een rondje vlogen, genoten van een 

Wil jij ook op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief! 

Instagram  @visschervliegt
Facebook Visscher Vliegt
Website wwww.visschervliegt.nl

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de 
ervaringen van Bert Visscher. De verzending van de nieuwsbrief 
wordt verzorgd door de thuisfrontcommissie in samenwerking met 
MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de 
nieuwsbrief of Bert als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u 
zich aanmelden via de website www.maf.nl  Wijzigingen (adres, 
e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.
nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld 
daarbij dat het om Bert Visscher gaat.

luxe lunch en vlieginstructies kregen 
van Bert (foto 1). Rond Moederdag 
organiseerden we een plantenactie en 
net voor de zomer vond de 1e editie van 
de Wereldrun plaats: een sportieve tocht 
langs de Reeuwijkse plassen (foto 2). 
Jeugdclub De Schaapskooi organiseerde 
een pannenkoekenactie (foto 3). Vier 
acties met een opbrengst van ca. € 7.500 
totaal. Iedereen bedankt voor de inzet!

Naast uw gebed kunt u Bert ook 
financieel steunen. U kunt uw 
(maandelijkse) gift overmaken op 
NL32 ABNA 0812 6208 79, t.n.v. MAF 
Nederland, o.v.v. Steunfonds Visscher.

Gebed voor
    Een goede tijd bij All Nations, 
    leerzaam en opbouwend. 
    Leiding van God.

Foto 1 Foto 2 Foto 3


